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Zakup dwóch serwerów, macierzy dyskowej oraz skanerów dokumentów na potrzeby 

funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 

ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” 

 

TRYB POSTĘPOWANIA: przetarg nieograniczony  

 

30233141-1  Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID)  

48822000-6 Serwery komputerowe 

48000000 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne       

30216110-0 Skanery komputerowe        
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I. INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. Województwo Kujawsko-Pomorskie z siedzibą w Toruniu, zwane dalej 

„Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem 

jest zakup dwóch serwerów, macierzy dyskowej oraz skanerów dokumentów na 

potrzeby funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” z uwzględnieniem 

wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej 

„SIWZ” oraz w jej załącznikach. 

2. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy Ustawy z dnia                       

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz                       

w sprawach nieuregulowanych ustawą, Kodeks cywilny. 

3. Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

4. Zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp Zamawiający zastrzega sobie możliwość,                             

że najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta 

została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. 

5. Współfinansowanie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” dofinansowanego z Unii 

Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- 

Pomorskiego na lata 2014-2020. 

6. Niniejszą SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej:  

1)  http://umwkp.rbip.mojregion.info/ oraz  

2) https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie 

7. Adres profilu nabywcy https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie 

 

 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup dwóch serwerów, macierzy dyskowej oraz 

skanerów dokumentów na potrzeby funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach projektu „Infostrada Kujaw i 

Pomorza 2.0” 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ – 

specyfikacja techniczna  

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

5. Zamawiający nie  dopuszcza składania ofert wariantowych. 

6. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów 

7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 

7    ustawy Pzp. 

8. Zamawiający nie przewiduje zastosowania prawa opcji. 

http://umwkp.rbip.mojregion.info/
https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie
https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie
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9. Zamawiający informuje, iż zastosowane w SIWZ określenie przedmiotu zamówienia 

przez wskazanie nazw własnych, znaków towarowych, patentów, pochodzenia lub norm 

ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza 

składanie ofert równoważnych rozwiązaniom opisanym przez wskazanie, nazw 

własnych, znaków towarowych, patentów, pochodzeniu lub norm pod warunkiem, że 

zaproponowane rozwiązanie będzie miało te same cechy funkcjonalne, co wskazane w 

SIWZ, których jakość nie może być gorsza od jakości określonej w specyfikacji 

produktu. 

10. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm (nazw) 

podwykonawców (o ile są już znane). Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia 

zamawiającego o wszelkich zmianach danych, dotyczących podwykonawcy, w trakcie 

realizacji zamówienia, a także przekazania informacji na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części 

zamówienia. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 

wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.                                 

W przypadku braku oświadczenia, zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował 

zamówienie bez udziału podwykonawcy. 

11. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. 

12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Wymagany termin- 45 dni  od dnia zawarcia umowy  

 

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 

 

1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5      

pkt 1 ustawy Pzp; 

 

1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

 

1.2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie stawia 

szczegółowego warunku w tym zakresie. 

1.2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie stawia szczegółowego 

warunku w tym zakresie. 

1.2.3 zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli 

wykaże, że:  

a)  zrealizował w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) 

co najmniej dwie dostawy o wartości nie mniejszej niż 400.000,00 PLN 

brutto, odpowiadającej swoim rodzajem dostawie objętej 

przedmiotem zamówienia. Za realizację odpowiadającą swoim 

rodzajem dostawom objętym przedmiotem zamówienia, Zamawiający 

uzna dostawę obejmującą serwery i macierze dyskowe 
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Jeżeli Wykonawca wykonał zamówienie w walutach obcych Zamawiający przeliczy ich wartość 

przyjmując średni kurs PLN od tej waluty podanej przez NBP na dzień opublikowania 

ogłoszenia o zamówieniu. 

 

 

b) dysponuje osobami posiadającymi : 

 

-   certyfikat z posiadanych rozwiązań Vmware: VCP 6: Vmware Certified 

Professional Data Center Virtualization, 

- certyfikat z zaproponowanych rozwiązań macierzowych,  

- certyfikat z zaproponowanych rozwiązań serwerowych. 

 

UWAGA 

Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca dysponował jedną osobą posiadającą wskazane 

powyżej trzy certyfikaty  
 

 

 

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie 

posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub 

zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć 

negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

3. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia,               

w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych                     

w rozdziale V SIWZ. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać 

jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił. 

Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem 

Wykonawcy z   postępowania.  

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych 

lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania 

mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – 

Zamawiający zaleca złożenie zobowiązania wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do siwz 

Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 

zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia. 

6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności 

są wymagane. 

7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 

szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 
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chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

 

 

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK 

PODSTAW WYKLUCZENIA. 

 

ETAP I 

  

1. Do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca dołącza 

aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 

postepowaniu oraz braku podstaw wykluczenia w formie Jednolitego Europejskiego 

Dokumentu Zamówienia JEDZ (Załącznik 1 do SIWZ)  
2. W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o zamówienie, 

oświadczenie JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie. 

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych 

w art. 22a ustawy, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia 

oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w 

postępowaniu składa także jednolity europejski dokument zamówienia, dotyczący tych 

podmiotów. 

4. Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu 

polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy: 

musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający zaleca złożenie zobowiązania wg 

wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do siwz. 

 

 

Informacje zawarte w oświadczeniu JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

ETAP II 

 

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji,                      

o której mowa w art. 86 ust. 5 (informacja z sesji otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu 

za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie  

https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie oświadczenie o przynależności lub 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 

ustawy Pzp tj:  (Załącznik 1c do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

 

ETAP III (złożenie dokumentów na wezwanie Zamawiającego) 

 

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, którego wartość jest równa lub przekracza 

kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, wzywa wykonawcę, 

którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 

https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie
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10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 tj.:  

 

3.1 brak podstaw wykluczenia: 

3.1.1 aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym  

w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert; 

3.1.2 odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub  

ewidencji, w celu  potwierdzenia  braku  podstaw  wykluczenia  na  podstawie 

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 

3.1.3 oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego 

wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem 

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo -                  

w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów 

potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat 

tych należności (Załącznik nr 4); 

3.1.4 oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (Załącznik 5); 

3.1.5 w sytuacji gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, Zamawiający żąda 

przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych 

w pkt 3.1.1. – 3.1.4. 

3.1.6 specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu wraz z oświadczeniami oraz 

deklaracjami  wskazanymi w specyfikacji technicznej  

 

 

3.2 spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 

3.2.1 wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -                 

w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania  

i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane (Załącznik 

nr 6), oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami,                          

o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, 

na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 

tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 

potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków                                

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

3.2.2 wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę 

jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat 

ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
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wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami (załącznik 7 do Siwz). 

 

 

  

4. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli 

zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może 

je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

5. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r.,                   

poz. 1126). 

6. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. V SIWZ, oświadczeń 

lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 

PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 

oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 

zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, 

poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta 

wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

7. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą 

wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, 

na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane (…), o dodatkowe 

informacje lub dokumenty w tym zakresie.  

 

UWAGA: 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w niniejszym dziale ust. 3.1: 

 

1) w zakresie 3.1.1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku 

takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 

administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy; 

2) w zakresie 3.1.2 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego 

likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

Dokumenty, o których mowa w pkt 1 i 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż                            

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu.  

 

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 

powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy,                                        

ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, 

której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 
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(dokumenty te  powinny być wystawione odpowiednio do zakresu, nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert). 

 

 

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 

 

 

1. Treść oferty musi odpowiadać treści siwz. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się 

dokładnie z treścią niniejszej SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami w niej 

określonymi. 

2. Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z 

zastrzeżeniem  

art. 93 ust. 4 ustawy. Składanie ofert przez www.platformazakupowa.pl jest dla 

Wykonawców całkowicie bezpłatne. 

3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na Platformie Zakupowej (dalej 

Platforma) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie w zakładce 

„POSTĘPOWANIA” i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule SIWZ. 

4. Wymagania techniczne i organizacyjne, związane z wykorzystaniem Platformy, zostały 

przedstawione w niniejszym rozdziale siwz. 

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a 

Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy  

https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie, 

2) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania oraz odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z 

Platformy (adres: https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie . Składając 

ofertę Wykonawca akceptuje Regulamin platformazakupowa.pl dla Użytkowników 

(Wykonawców).  

3) Korzystanie z Platformy oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do 

zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na platformazakupowa.pl, z 

zastrzeżeniem postanowień §4 Regulaminu.  

4) Korzystanie z Platformy odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie 

wskazanym  

w Regulaminie. 

5) Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony 

www.platformazakupowa.pl to: przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i 

FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, 

akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości, co najmniej 

256 kbit/s.  

www.platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości 

ekranu 1024x768 pikseli. 

6) Zamawiający jednocześnie informuje, że posiadanie konta na Platformie jest 

dobrowolne,  

a złożenie oferty w przetargu jest możliwe bez posiadania konta. 

7) Usługodawca (Operator Platformy) oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i 

korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem 

pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników  przez osoby nieuprawnione, 

dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które 

zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy 

http://www.platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie
https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie
http://www.platformazakupowa.pl/
http://www.platformazakupowa.pl/
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antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca 

nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek 

formie Hasła. 

8) Na stronie Platformy znajduje się Instrukcja dla Wykonawców zawierająca:  

− informacje ogólne,  

− informacje dot. sposobu i formy złożenia oferty,  

− sposobu komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy 

składania ofert), 

−  informacje dot. sposobu otwarcia ofert na www.platforma.zakupowa.pl  

9) W przypadku pytań dotyczących funkcjonowania i obsługi technicznej platformy, 

prosimy  

o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich 

informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów 

technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 

7.00 do 17.00 pod nr tel. 22 101-02-02. 

5. Składanie oferty 

1) Wykonawca złoży ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ 

poprzez wypełnienie i podpisanie: 

a) formularza „Oferta” (wg wzoru Zamawiającego), 

b) jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), 

c) pełnomocnictw do reprezentowania Wykonawcy (wykonawców występujących 

wspólnie),  

o ile ofertę składa pełnomocnik, 

d) dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, 

e) zobowiązania podmiotu trzeciego (w formie oryginału dokumentu 

elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym) do 

oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z 

nich przy wykonaniu zamówienia oraz dowody, że osoba podpisująca takie 

zobowiązanie, była uprawniona do działania w imieniu podmiotu trzeciego – w 

przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby podmiotu trzeciego. 

2) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę za pośrednictwem Platformy. 

Platforma szyfruje oferty w taki sposób, aby nie było można zapoznać się z ich treścią 

do terminu otwarcia ofert. 

3) Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona z zachowaniem postaci 

elektronicznej,  

a do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub 

multimedialne stosuje się formaty plików opisane w Załączniku nr 2 do 

rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 

minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci 

elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 

2017 poz 2247). 

4) Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez przez osobę(y) 

upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie czynności Wykonawcy 

związane ze złożeniem wymaganych dokumentów (w tym m.in.: składanie oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy, poświadczanie kopii dokumentów za zgodność z 

oryginałem) muszą być dokonywane przez osobę (osoby) reprezentujące Wykonawcę 

zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze. 

5) W przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych 

dokumentów przez osobę(y) nie wymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym 

http://www.platforma.zakupowa.pl/
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(ewidencyjnym) Wykonawcy do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w 

formie oryginału dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. Pełnomocnictwo powinno być opatrzone datą 

wystawienia, określać termin jego obowiązywania i zakres umocowania. 

6) Oferty oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a, w tym jednolity dokument, 

sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia 

skanu oferty/wniosku opatrzonej/opatrzonego kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym.   

7) Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) powinien  być przygotowany i 

złożony zgodnie z załącznikiem nr 1do SIWZ  Instrukcja wypełniania JEDZ. 

8) Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów 

udostępniających zasoby składane na formularzu JEDZ muszą mieć formę dokumentu 

elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 

każdego z nich w zakresie, w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w 

treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 

9) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity 

dokument lub oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w 

którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia. 

10) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim 

powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite 

dokumenty dotyczące tych podmiotów. 

11) Zamawiający nie stawia wymogu, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć 

wykonanie części zamówienia podwykonawcom (ale nie polega na zasobach tych 

podwykonawców), wykazał brak istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału 

w postępowaniu i złożył jednolity dokument dotyczący podwykonawców (art. 25a 

ust.5 ustawy Pzp). 

12) Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie 

zamówienia (np.w formie konsorcjum, spółki cywilnej). W tym celu Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

13) W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilku Wykonawców, Wykonawcy 

ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań umownych (art. 141 ustawy Pzp). 

14) Jeżeli oferta wspólna Wykonawców, o których mowa w ust. 1, została wybrana, 

Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

15) Zaleca się, aby z treści formularza ofertowego wynikało, że oferta składana jest 

w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W 

miejsce „pełna nazwa Wykonawcy, adres, ...” należy wpisać nazwy Wykonawców i 

dane umożliwiające ich identyfikację. 

16) Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, wszelkie informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, 
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powinny zostać złożone w osobnym polu (w kroku 1) składania oferty przeznaczonym 

na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą 

przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu 

wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda 

informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym 

pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną 

utajnienia). 

17) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać 

ofertę.  Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji dla Wykonawców 

dostępnej na Platformie Zakupowej. Wykonawca po upływie terminu do składania 

ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

 

VII.ZAMAWIAJĄCY WYMAGA WNIESIENIA WADIUM. 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:  

 

20.000,00 zł ( słownie: dwadzieścia tysięcy złotych ) 

przed upływem terminu składania ofert. 

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

2.1 pieniądzu, 

2.2 poręczeniach bankowych lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

2.3 gwarancjach bankowych, 

2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych, 

2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 359). 

3. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego: 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu 

Bank PKO BP S.A., II Regionalne Centrum Korporacyjne w Bydgoszczy 

konto nr 64 1020 5011 0000 9802 0119 5734. 

z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu nr WZP.272.103.2018” 

Nie dopuszcza się wpłacania wadium w kasie zamawiającego! 

 

4. W przypadku wnoszenia wadium w innych niż „pieniądz” formach, wymagane jest 

załączenie do oferty oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia  w formie 

elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób 

upoważnionych do jego wystawienia) lub w formie depeszy SWIFT 

5. Oryginał gwarancji/poręczenia powinien być dołączony do oferty w sposób umożliwiający 

jego zwrot zgodnie z PZP.  

6. Wadium wniesione w formie gwarancji/poręczenia powinno zawierać klauzulę o 

gwarantowaniu wypłaty należności  w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze 

pisemne żądanie Zamawiającego.   

7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną 

formą wadium zostanie odrzucona. 

8. Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadku wystąpienia ustawowych podstaw do jego 

zatrzymania, określonych w art. 46 ust 4a-5 pzp 

 

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 
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1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz upływem 

terminu składania oferty. 

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia 

umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może 

tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do 

Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie 

dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty 

wadium. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem 

nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 

związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 

wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

1. Składanie ofert: Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i 

dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy na stronie 

https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie  w terminie do dnia  7 grudnia  

2018 roku  do godz. 900. Po upływie terminu złożenie oferty na platformie nie będzie 

możliwe.  

2. Otwarcie ofert poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie ofert nastąpi w 

dniu   7 grudnia  2018 roku o godz. 910 w  

 

               Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

              Wydział Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno-Prawnego  

                                       Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń 

                                                   pok. 337 (II piętro) 

3. Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez kliknięcie przycisku 

„odszyfruj oferty”. 

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podje kwotę jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 

4 ustawy PZP.  

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie 

https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie  informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

 

 

 

X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 

ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA 

OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 

UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:  

https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie
https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie
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1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym  

a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń , zawiadomień oraz przekazywanie 

informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem formularza "Wyślij wiadomość" 

dostępnego na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie 

2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający  

i Wykonawcy posługują się numerem postępowania określonym  przez Zamawiającego na 

pierwszej stronie SIWZ tj. WZP.272.103.2018 

3. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub awarii 

niedziałania: https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie Zamawiający może 

również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, na adres 

zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl . 

4. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 

oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji 

jako załączniki. 

5. Za datę przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 

przyjmuje się datę ich doręczenia za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie 

: https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie 

6. Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawniony jest Naczelnik Wydziału Zamówień 

Publicznych i Partnerstwa Publiczno-Prawnego Pan Olgierd Sobkowiak, Tel 56/62-18-281. 

7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego  terminu składania ofert. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, 

jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert.  

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o 

wyjaśnienie treści     specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym 

przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, 

a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie,  

tj. https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie 

10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert  

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji  

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej - 

https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie, na której udostępniona jest 

specyfikacja. 

11. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 

Zamawiający zamieści ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej 

procedurze lub sprostowanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

12. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana SIWZ stanie się jej integralną częścią. 

13. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w 

rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia 

środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu 

Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

14. Na podstawie ww. rozporządzeń dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w 

rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie
mailto:zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie
https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie
https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie
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składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii 

dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

15. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się  

o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub 

oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 

16. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub 

oświadczenia, o której mowa w ppkt. 14, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego. 

17. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy 

złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

18. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w rozporządzeniu 

Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, sporządzone 

w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

19. W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 1 w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 

lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać od 

Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i 

pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

20. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa RM z 27.06.2017r. (poz. 1320 ze zm. w 2018r. poz. 

1991) w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o  udzielenie 

zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów 

elektronicznych: 

1) jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, 

lub inne dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, 

wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu 

lub oświadczenia. 

2) w przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub 

oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 

wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji 

polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, albo przez 

podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu 

lub oświadczenia za zgodność z oryginałem. 

21. W przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie 

poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez 

wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów 

zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego 

wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę. 

 

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  

 

1. Wykonawca powinien wkalkulować w cenę ofertową (brutto) wszystkie jej składniki                  

tj. wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie 

Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 

przedmiotu zamówienia w tym m.in. koszt robocizny, transportu, usług gwarancyjnych, 
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konserwacyjnych, serwisowych, napraw, części eksploatacyjnych, opłaty, cła, akcyzę oraz 

innych elementów zamówienia a także koszty związane  z ewentualnym ryzykiem 

wynikającym z okoliczności, których nie można było przewidzieć  w chwili zawierania umowy. 

2.   Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym” 

stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. 

3.  Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny 

takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje 

zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 

będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku 

 

XII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ 

PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM                                         

A WYKONAWCĄ 

 

Rozliczenia finansowe pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie 

polskiej. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Cena ofertowa winna być 

określona w PLN. 

 

 

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.  

 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny 

ofert: 

 

Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium  

w ocenie ofert 

1. Cena oferty - C 60 % 

3 konfiguracja macierzy 

dyskowej: - K 

+10 pkt za zaoferowanie 

macierzy wyposażonej w 

64 GB pamięci RAM na 

każdym kontrolerze 

+20pkt za zaoferowanie 

macierzy spełniającej 

wymaganie ilości 

operacji I/O na sekundę 

+10pkt za zaoferowanie 

macierzy posiadającej 

40 % 
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funkcjonalność agregacji 

macierzy dyskowej     

 

 

1. Sposób oceny ofert: 

Oceny dokonywać będą członkowie komisji przetargowej, stosując zasadę, iż oferta 

nieodrzucona, która otrzymała najwyższą liczbę w ocenie kryteriów oceny ofert i ich znaczenia 

(suma uzyskanych punktów) jest ofertą najkorzystniejszą. Ocena ofert zostanie dokonana przy 

zastosowaniu wzoru: 

 

 E= C + K 

 

 Gdzie: 

 E – łączna liczba punktów jakie uzyskała oferta 

 C -  liczba punktów w kryterium cena 

             T- termin dostawy 

 

a) Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru: 

 

C = Cn:Cb x 60 % (waga kryterium) x 100 

Gdzie: 

Cn –najniższa cena oferty brutto 

Cb – cena brutto oferty badanej 

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku. 

 

 

b) Punkty za kryterium „konfiguracja macierzy dyskowej” zostaną przyznane przez 

komisje przetargową dokonującą oceny w skali punktowej wskazanej poniżej. 

Maksymalna liczba punktów do zdobycia – 40 pkt, tj.:  

 

Punkty za kryterium: wielkości pamięci RAM na każdym kontrolerze: 

0 pkt - zaoferowanie macierzy z dwoma kontrolerami wyposażonymi w  32 GB pamięci RAM 

na każdym kontrolerze 

5 pkt - zaoferowanie macierzy z dwoma kontrolerami wyposażonymi w 48 GB pamięci RAM 

na każdym kontrolerze 

10 pkt - zaoferowanie macierzy z dwoma kontrolerami wyposażonymi w 64 GB pamięci RAM 

na każdym kontrolerze  

 

Punkty za kryterium funkcjonalności agregacji macierzy dyskowej: 

0 pkt – zaoferowanie macierzy nie posiadającej funkcjonalności agregacji macierzy dyskowych 

10 pkt - zaoferowanie macierzy posiadającej funkcjonalności agregacji macierzy dyskowych 

 

Punkty za kryterium wydajnościowe macierzy dyskowej: 

0 pkt – zaoferowanie macierzy o wydajności mniejszej niż 50000 operacji I/O na sekundę 

20pkt - zaoferowanie macierzy dyskowej spełniającej wymaganie ilości operacji I/O na 

sekundę - minimum 50000 operacji I/O na sekundę 

 

 

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę oferty. 
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3. W sytuacji gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze 

względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający 

wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

zamawiającego ofert dodatkowych.  

4. Zamawiający poprawi omyłki zgodnie z przepisami określonymi w art. 87 ustawy Pzp.                     

Zamawiający poprawia w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o 

podane kryteria oceny ofert. 

 

 

XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

 

1.  Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, 

którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 

zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, 

którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert 

i łączną punktację, 

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 

przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku 

spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

4) unieważnieniu postępowania 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 1 na stronie internetowej  

https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie 

3. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. 

2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba 

że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1. 

3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze 

sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile 

umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy 

przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna 

określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac 

https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie
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przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za 

wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres 

realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości 

wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu 

wykonania zamówienia. 

 

 

XV. ZAMAWIAJĄCY NIE BĘDZIE WYMAGAŁ WNIESIENIA 

ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 

 

XVI. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. 

 

1. Zamawiający wymaga zawarcia umowy zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym 

załącznik nr 10 do SIWZ. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie zmiany albo rezygnacji                  

z podwykonawcy, która dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, 

na zasadach określonych w art. 22a, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest wówczas obowiązany 

wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminów realizacji 

przedmiotu zamówienia jedynie jeśli wynikać to będzie z okoliczności o charakterze 

obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty takich jak w 

szczególności: 

a) zmiana przepisów prawa mająca wpływ na zakres lub sposób realizacji 

przedmiotu zamówienia, 

b) wystąpienie siły wyższej, której działanie uniemożliwiło terminową 

realizację przedmiotu zamówienia, działanie siły wyższej rozumiane jest 

jako wszelkie nadzwyczajne zdarzenia o charakterze zewnętrznym, 

niemożliwe do przewidzenia, takie jak katastrofy, pożary, powodzie, 

wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje społeczne, strajki, z wyjątkiem 

strajku u Wykonawcy, działania wojenne, 

c) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminów 

realizacji przedmiotu zamówienia jeśli wynikać to będzie z przerw w 

realizacji przedmiotu zamówienia, powstałych z przyczyn wyłącznie 

zależnych od Zamawiającego.  W przypadku zaistnienia ww. okoliczności 

termin zostanie przedłużony o czas niezbędny do zrealizowania przedmiotu 

zamówienia, co zostanie ustalone za porozumieniem obu stron umowy, w 

oparciu o ww. okoliczności, 

d) przedłużającej się niezależnej od Wykonawcy procedury udzielenia 

niniejszego zamówienia np. w związku z ewentualnym odwołaniem, 

e) opóźnień związanych z wewnętrznym obiegiem dokumentów u 

Zamawiającego, niezależnych od Wykonawcy; 

4. Dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia brutto, jeśli wynikać to będzie ze 

zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. W wypadku zmiany stawki podatku VAT 

wynagrodzenie Wykonawcy brutto zostanie zmniejszone bądź zwiększone w stosunku 

odpowiednim do zmiany wysokości podatku VAT, wynagrodzenie Wykonawcy netto (tj. 

bez podatku VAT) jest niezmienne. 

5. Inne zmiany w zakresie przewidzianym we wzorze umowy. 
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Fakt zaistnienia takich okoliczności podlegać będzie każdorazowo ocenie Zamawiającego. 

Wszelkie zmiany umowy wymagają obopólnej zgody stron umowy. 

 

 

 

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

 

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w 

dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP. 

 

Odwołanie 

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 

do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 

określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

odwołania. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 

podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego 

rodzaju podpisu. 

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem 

tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 

upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem 

terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób 

określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w 

inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w 

trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza 

kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy; 

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1, 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni 

od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; 
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8. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo 

takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej 

lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub 

umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia 

publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a 

w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej 

ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem; 

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: 

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia; albo 

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu 

zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez 

ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki; 

9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania 

ofert lub termin składania wniosków. 

10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

11. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu 

ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, 

zwanych dalej „orzeczeniem”. 

 

Skarga do sądu 

1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 

skarga do sądu. 

2. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy 

ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy 

niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

3. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 

zamawiającego. 

4. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w 

placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. 

– Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

5. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu 

sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

6. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. 

Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności 

podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 

listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze. 

7. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz 

zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich 

uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę 

orzeczenia w całości lub w części. 

8.W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania 

odwołania ani występować z nowymi żądaniami. 
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9. Sąd na posiedzeniu niejawnym odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu lub 

niedopuszczalną z innych przyczyn, jak również skargę, której braków strona nie uzupełniła w 

terminie. 

10. Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej nie ze swojej winy, sąd na jej 

wniosek przywraca termin. Postanowienie w tej sprawie może być wydane na posiedzeniu 

niejawnym. 

11. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu w terminie 7 dni od dnia 

ustania przyczyny uchybienia terminowi. 

12. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia 

wpływu skargi do sądu. 

13. Sąd oddala skargę wyrokiem, jeżeli jest ona bezzasadna. W przypadku uwzględnienia 

skargi sąd zmienia zaskarżone orzeczenie i orzeka wyrokiem co do istoty sprawy, a w 

pozostałych sprawach wydaje postanowienie. Przepisy art. 192 – 195 ustawy stosuje się 

odpowiednio. Przepisu art. 386 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania 

cywilnego nie stosuje się. 

14. Jeżeli odwołanie zostaje odrzucone albo zachodzi podstawa do umorzenia postępowania, 

sąd uchyla wyrok lub zmienia postanowienie oraz odrzuca odwołanie lub umarza 

postępowanie. 

15. Sąd nie może orzekać co do zarzutów, które nie były przedmiotem odwołania. 

16. Strony ponoszą koszty postępowania stosownie do jego wyniku; określając wysokość 

kosztów w treści orzeczenia, sąd uwzględnia także koszty poniesione przez strony w związku 

z rozpoznaniem odwołania. 

17. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje 

skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu. 

 

 

XVIII.  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Marszałkowski 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Pl. Teatralny 2; 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Marszałkowski Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu; jest Pan Andrzej Narolewski, kontakt: 

iod@kujawskopomorskie.pl; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr 

WZP.272.103.2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 
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3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1579 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 

czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 

trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 
**; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 

w art. 18 ust. 2 RODO ***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

_____________________ 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego 

administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora 

ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym 

z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
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*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

 

 

 


